
 
 

  

   

Precizări: 

 

 
A. Olimpiada de Informatică – etapa pe municipiu 
Conform adresei M.E.N. nr. 26839, Olimpiada de Informatică – etapa pe 

municipiu începe la ora 9:00.  
Accesul elevilor în centrul de concurs este permis până la ora 8:30. Verificarea 

identității fiecărui elev se va face OBLIGATORIU de către supraveghetori, după intrarea în 
laboratoarele de concurs până la primirea subiectelor. Se vor verifica cartea de identitate, 
certificatul de naștere, legitimația sau carnetul de elev - cu fotografie, semnată şi 
ștampilată pentru anul școlar 2017-2018. În cazul în care aceștia nu posedă un document 
de identificare NU vor fi admiși în sălile de concurs.  

 

B.  Concursul Urmașii lui Moisil – etapa națională 
     In perioada 23.03-25.03.2018 se desfășoară la Botoșani, Concursul de 

Informatică „URMAŞII LUI MOISIL" ediţia a XVIII-a. 
Concursul figurează în Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare cu finanţare 

pentru anul şcolar 2017-2018. 
Municipiului Bucureşti participă în concurs cu 9 elevi: 
- Clasa a IX-a : 3 elevi 
- Clasa a X-a: 3 elevi 
- Clasele XI-XII: 3 elevi. 
Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea competiţiei se găsesc pe 

site-ul Colegiului Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani: http://www.lme.ro  
Programa de concurs este în concordanţă cu programa Olimpiadei de Informatică - 

etapa naţională. 
Cheltuielile pentru transportul elevilor şi al cadrelor didactice care însoţesc elevii se 

suportă, conform Hotărârii de guvern nr. 536 din 27 iulie 2016, art. 4 punctul b) subpunctul 
i), din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care 
aparţin aceştia, iar cheltuielile de masă şi de cazare sunt suportate de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani. 

Constituirea lotului municipiului București se face pe baza punctajelor obținute la OJI 
2018. Pentru ultimele locuri dintre cele 3 pentru fiecare nivel, departajarea tuturor 
candidaților cu punctaje egale se va face prin aplicarea următoarelor criterii, în această ordine: 

1. numărul problemelor pentru care candidatul a obținut punctajul maxim la OJI 2017; 
2. punctajul obţinut la Olimpiada de informatică 2018– etapa pe sector; 
3. punctajul de 100 p obţinut la una dintre problemele de la Olimpiada de informatică 

2018 – etapa pe sector; 
4. punctajul obţinut la ONI 2017 
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